
 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-

Orsera“, broj 02/21) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera, na sjednici održanoj XX.XX.2022. 

godine donosi  

 

ODLUKU 

O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRSAR-ORSERA  

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE 

 

 

Članak 1. 

 

 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za 

razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 

 Izvješće iz prethodnog članka sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Vrsar-Orsera“. 

 

KLASA: 024-01/22-01/24 

URBROJ: 2163-40-01-04/42-22-3 

Vrsar-Orsera, 26.09.2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

 

 

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marina Deak 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 024-01/22-01/24 

URBROJ: 2163-40-01-04/42-22-1 

Vrsar-Orsera, 06. rujna 2022. godine 

  

Temeljem članka 63. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-

Orsera“ broj 02/21) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera podnosi  

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

VRSAR-ORSERA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE 

 

 

 Podnošenje izvještaja o radu Općinskog načelnika zakonska je obveza te obveza 

definirana Statutom Općine Vrsar-Orsera.  

 

NORMATIVNA DJELATNOST 

 

 U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Općinskog vijeća.  

 

Općinskom vijeću predložio sam na razmatranje i donošenje slijedeće akte: 

 

Akti Općinskom vijeću koji se tiču problematike proračuna su sljedeći:  

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općina Vrsar-Orsera za 2021. godinu 

 

Ostali akti predloženi Općinskom vijeću: 

- Odluka o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini, 

- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Vrsar-Orsera, 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova, 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na  Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga, 

- Odluka o otpisu nenaplativih općinskih potraživanja s osnova prestanka postojanja 

pravne osobe, 

- Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, 

- Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, te stavljanja 

izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Trsine, Detaljnog plana uređenja dijela 

starogradske jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara, 

- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrsar-

Orsera u 2022. godine, 



- III. izmjene i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina, 

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar-

Orsera, 

- Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. 

godinu, 

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 

- Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vrsar-Orsera za prvih pet mjeseci 

2022. godine, 

- Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu, 

- Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija na 

pomorskom dobru na području Općine Vrsar-Orsera, 

- Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Općine Vrsar-Orsera za 

2022. godinu, 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskih 

odobrenja, 

- Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Vrsar-Orsera. 

 

Doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika: 

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera, 

- Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata, 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju programa, projekata i 

manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera, 

- Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Vrsar-Orsera za 

2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa 

za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera koje provode udruge, 

- Odluku o imenovanju članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, 

- Plan nabave Općine Vrsar-Orsera za 2022. Godinu, 

- Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 

01.07. – 31.12.2021. godine, 

- Odluku o visini naknade za rad članova upravnog vijeća, 

- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini 

- Izmjene i dopune plana nabave Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu, 

- II. Izmjene i dopune plana nabave Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu, 

- Izmjene i dopune plana prijma u službu u Općini Vrsar-Orsera za 2022. godinu, 

- Odluku o visini naknade za rad povjerenstva za uvođenje u posjed i povjerenstva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrsar-Orsera 

- Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vrsar-Orsera za 2021. godinu, 

- Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

vrsar-orsera za 2021. godinu 

- Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Vrsar-

Orsera, 

- Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij, 

- Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023. 

 

Akti su objavljeni u Službenim novinama Općine Vrsar -Orsera, s isti se mogu preuzeti na 

općinskim web stranicama www.vrsar.hr. 

 

 



IZVRŠNA DJELATNOST I OSTALE OBAVEZE  

 Kao i svake godine, jedna od najvažnijih zadaća bila je Izvršavanje Proračuna Općine 

Vrsar-Orsera za 2022. godinu. 

 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 

14.156.381,68 kuna (1.878.874,73 eura) što je 110,91% prihoda ostvarenih u istom razdoblju 

prethodne godine, odnosno 33,64% od ukupno godišnje planiranih sredstava. Od ukupno 

ostvarenih prihoda 1.120.800,00 kuna (148.755,72 eura) ili 8% odnosi na ostvarene prihode od 

bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata (MORe MORe, Sustav odvodnje s 

uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča – faza 2). Preneseni višak iz 2021 

godine iznosi 4.009.430,66 kuna (532.142,90 eura) 

 

 Pored podmirivanja troškova redovnog funkcioniranja Općine i Vrtića, Umjetničke 

škole, produženog boravka u OŠ, nastavljeno je redovno isplaćivanje stipendija učenicima i 

studentima, te redovno sufinanciranje zdravstvenog sustava (Opća bolnica Pula, dodatni timovi 

Hitne medicine, smještaj liječnika). 

Ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2022. u iznosu od 9.398.961,90 

kuna (1.247.456,62 eura) za 30% su manji od rashoda i izdataka ostvarenih u prethodnoj godini 

(13.439.617,46 kuna/1.783.743,77 eura) odnosno čine 22,3% ukupno godišnje planiranih 

sredstava za rashode i izdatke. U rashode su uključeni i rashodi proračunskog korisnika Dječjeg 

vrtića Tići Vrsar, čiji ukupan iznos izvršenja financijskog plana iznosi 2.435.709,43 kuna 

(323.274,20 eura). 

 

 Komunalno uređenje bilo je na uobičajeno dobrom nivou, te su odrađene predradnje 

kako bi ovogodišnju turističku sezonu dočekali spremni, a komunalni standardi ostali na 

standardnom nivou. Redovito se (sukladno potrebama) nasipavalo i uređivalo lokalne ceste i 

putove u naselju Vrsar i selima na području Općine, kosilo se i uređivalo zelene površine te se 

posebna pažnja, kao i uvijek, pridavala hortikulturnom i uređenju plaža. Postavljeni su, odnosno 

zamijenjeni fleksibilni stupići na potrebnim lokacijama, postavljene su zaštitne mreže za golove 

te su provedene i sljedeće komunalne aktivnosti: 

- Postavljanje metalnih stupića – 17.000,00 kuna (2.256,29 eura) 

- Izrada Prometnog elaborata postavljanja opreme za smirivanje prometa na obali u 

Vrsaru – ul. Obala m. Tita i u Marasima – 9.187,50 kuna (1.219,39 eura) 

- Nabava, dostava i montaža dječjih igrala – 33.650,00 kuna (4.466,12 eura) 

- Izrada i zamjena stolarije zgrade na adresi 52450 Vrsar (Orsera), Rade Končara 29, k.č. 

812 k.o. Vrsar – 15.900,00 kuna (2.110,29 eura) 

- Izrada i zamjena stolarije zgrade na adresi 52450 Vrsar (Orsera), Trg Degrassi 1, k.č. 

722/1 k.o. Vrsar – 19.800,00 kuna (2.627,91 eura) 

- Građevinsko - obrtnički radovi na rekonstrukciji sanitarnog čvora u Staroj školi u Vrsaru 

– 84.537,50 kuna (11.220,05 eura). 

- Uređene dijela ulice O. M. Tita od kružnog toka prema benzinskoj crpki (cca 180,00 m') 

– 604.908,02 kuna (80.285,09 eura). 

- Hortikulturno i ostalo uređenje dijela zelenih površina području Rive u Vrsaru – 

72.647,96 kuna (9.642,04 eura).  

- Montaža autobusnog stajališta u Begima – 14.318,34 kuna (1.900,37 eura).  

Također, naručeno je ispitivanje kakvoće mora na gradskoj plaži Vrsar i plaži Montraker 

– za svaku plažu 10 mjerenja tokom sezone kupanja 2022. godine  

 

U sferi društvenih djelatnosti, nastavili smo sa poticanjem predškolskog odgoja, 

školstva i obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijale i civilnog društva. U oblasti 



socijalne skrbi sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi isplaćivane su pomoći temeljem 

zahtjeva građana (jednokratna pomoć za novorođenče, sufinanciranje smještaja u domu za 

starije i nemoćne, podmirivanje troškova boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću, 

podmirivanje troškova toplog obroka, jednokratne novčane pomoći za subvenciju nabave 

ogrijeva, podmirivanje troškova prijevoza srednjoškolaca, jednokratne pomoći za 

prevladavanje posebnih teškoća). Za potrebe financiranja programa udruga sukladno 

odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), nakon donošenja 

Proračuna Općine Vrsar za 2022. godinu sproveden je Javni natječaj za financiranje programa 

i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar za 2021. godinu. Osigurali smo 

transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućili dobivanje što je moguće većeg broja 

kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata. U području 

gospodarstva odobreno je financiranje programa u vrijednosti od 64.000,00 kuna (8.494,26 

eura); području kulture 40.000,00 kuna (5.308,91 eura); sporta i rekreacije 647.000,00 kuna 

(85.871,66 kuna); zaštita zdravlja 20.000,00 kuna (2.654,46 eura) i razvoja civilnog društva 

195.500,00 kuna (25.947,31 eura). Ukupno je odobreno sredstava u iznosu od 966.500,00 kuna 

(128.276,59 eura) 

 

U oblasti prostornog uređenja i gradnje učinjene su sljedeće aktivnosti: 

- Pokrenut je postupak iz izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Vrsar-Orsera (ID PPUO Vrsar). ID PPUO Vrsar odnose se na cjelokupan teritorij Općine Vrsar-

Orsera, u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nositelj izrade ID PPUO Vrsar je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera. Postupak izrade izmjene ID PPUO Vrsar 

provest će se sukladno proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne 

novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - u daljnjem tekstu: "ZOPU”. 

- Pokrenut je postupak izrade Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar. (ID 

UPU Vrsar) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Vrsar odnose se prije svega na 

usklađenje sa izmijenjenim uvjetima iz Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera kao 

plana širega područja. U tom smislu smanjuje se njegov sadašnji obuhvat, te se vrši potrebna 

revizija tekstualnog i grafičkog dijela plana. U skladu sa zakonskim propisima, pojedina će se 

rješenja i planski uvjeti uskladiti sa zahtjevima i razvojnim potrebama općine. Nositelj izrade 

ID UPU Vrsar je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar - Orsera. Postupak izrade izmjene 

UPU Vrsar provest će se sukladno proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju 

("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - u daljnjem tekstu: "ZOPU”. 

- Sklopljen je Ugovor o izradi Glavnog projekta dijela starogradske jezgre Vrsara, koji 

uključuje rješenje oborinske odvodnje, javne rasvjete i uređenje partera, 

- U sklopu Programa stambenog zbrinjavanja naručen je Idejni projekt za ishođenje 

lokacijske dozvole za gradnju obiteljskih kuća sa jednom stambenom jedinicom, za osam 

građevinskih parcela nastalih parcelacijom k.č. 97/16 k.o. Gradina u naselju Begi. 

 

U tijeku je 50 parničnih sporova od čega je 35 protiv Republike Hrvatske radi utvrđenja 

prava vlasništva za šumsko, poljoprivredno ili turističko zemljište. Također, u tijeku 15 

parničnih sporova s fizičkim i pravnim osobama iz različitih pravnih osnova i to radi utvrđenja 

prava vlasništva, radi isplate, radi brisanja, radi predaje u posjed nekretnine, radi prestanka 

uznemiravanja i radi ispravka u zemljišnim knjigama.  

Pred Općinskim sudom u Pazinu pokrenuta su dva pokrenuta postupka proglašenja 

nestalih osoba nepoznatog boravišta umrlima upisanih na nekretninama na području Općine 

Vrsar-Orsera, nakon čega će se pokrenuti ostavinski postupci koju ošasnu imovinu bi ukoliko 

nema nasljednika  trebala naslijediti Općina Vrsar-Orsera sukladno članku 20. Zakona o 

nasljeđivanju.  



U cilju naplate dospjelih, a neplaćenih obveza pokrenuta su tri postupka osiguranja tražbine 

uknjižbom založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja, tri ovršna postupka radi 

provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika i jedna ovrha na nekretnini ovršenika koji 

ukupni iznos glavnice za pokrenute postupke iznosi 305.018,24 kn.  

Zaključkom je odobreno raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č. 

680 k.o. Vrsar, na rok od 20 godina, te će se javni natječaj raspisati i postupak provesti u 

sljedećem izvještajnom razdoblju. 

 

 

Svi se projekti i poslovi, kao i mnogi drugi operativno provode u suradnji Općinskog 

načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, čiji rad usmjeravam i nadzirem.  

Poslovi iz nadležnosti Općinskog načelnika su raznovrsni i širokog spektra, a velikim 

dijelom odnose se na mnogo „malih, dnevnih“ odluka i poslova koje je nemoguće sve navesti 

u jednom izvještaju koji se odnosi na šestomjesečno razdoblje.  

Isto tako, vrlo važan dio tih poslova obuhvaća i primanje stranaka i direktni kontakti sa 

našim građanima te posjetiteljima Vrsara-Orsera, naročito onima koji su zainteresirani za 

suradnju i koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju i dobrobiti naše Općine. 

  

Ostajem na raspolaganju za sva daljnja pitanja i potrebna pojašnjenja. 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

               Ivan Gerometta 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Predsjednici Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera Marini Deak, 

2. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 


